
 

 

 
TISKOVÁ INFORMACE č. 36 
Barumka odstartovala, na trať se vydalo 105 posádek 
 
Úderem sedmnácté hodiny začal před zlínskou radnicí slavnostní start 44. ročníku Barum 
Czech Rally Zlín 2014. Na náměstí Míru se představily postupně jednotlivé posádky, jako 
první sjel ze startovní rampy Craig Breen, po něm se vydali na trať Ott Tänak, Esapekka 
Lappi, Václav Pech, Kevin Abbring, Kajetan Kajetanowicz, Sepp Wiegand, Bruno 
Magalhaes, Roman Kresta, Robert Barrable a další.  Odjezd aut na trať symbolicky 
odmávali hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, primátor Magistrátu města Zlína 
MUDr. Miroslav Adámek, místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR PaedDr. Alena 
Gajdůšková a další osobnosti politického života. Slavnostnímu startu přihlíželo zaplněné 
náměstí a velké zástupy fanoušků motoristického sportu. 
 
Jako první přijel na startovní rampu irský jezdec Craig Breen s britským spolujezdcem 
Martinem Scottem ve voze Peugeot 208 T16. „Jsem rád, že jsem tady a mám dostatek 
sebejistoty. Auto mám správně připravené,“ hýřil Breen optimismem před přítomnými 
davy diváků. Radost mezi domácími příznivci odstartoval příjezd čtvrté posádky, kterou 
tvořili Václav Pech s navigátorem Petrem Uhlem s vozem Mini John Cooper Works S2000. 
„Je neskutečné, že je tady tolik diváků. Pokaždé vytvoříte výbornou atmosféru,“ 
ocenil Pech zájem publika o jedinečný motoristický zážitek. První účast na zlínské rally 
čeká Kajetana Kajetanowicze s navigátorem Jaroslavem Baranem, kteří s Fordem Fiesta 
R5 přijeli z nedalekého Polska. Rovněž poprvé, ale z větší vzdálenosti, přijel do Zlína až z 
Portugalska současně nejlepší tamní jezdec Bruno Magalhaes se spolujezdcem Carlosem 
Magalhaesem na voze Peugeot 208 T16. „Jsem rád, že jsem tady a že to vyšlo, i když 
až letos. Na poprvé to bude těžké a budu se snažit získat zkušenosti, i když mám 
auto nastavené na jiný povrch,“ prohlásil Bruno Magalhaes. 
 
Značný aplaus mezi přítomnými diváky způsobil příjezd deváté posádky, kterou tvořili 
Roman Kresta se spolujezdcem Petrem Starým na voze Škoda Fabia S2000. Ačkoliv 
Kresta loni oficiálně ukončil kariéru, na zlínské rally opět nechybí a letos se jí zúčastní už 
podevatenácté. „Barumku jsem si nechtěl nechat ujít. Je to vrchol rally v České 
republice. Uvidíme, jaké bude počasí,“ řekl Kresta. „Chceme si to zkrátka užít,“ 
doplnil jeho slova navigátor Petr Starý. Celkem odstartovalo do rally 105 posádek z 21 
států.  
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